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Este perfil foi elaborado para a(o) ajudar a perceber os seus resultados no teste Myers-Briggs®(MBTI®). 
Com base nas suas respostas, o instrumento MBTI produz os resultados que identificam qual dos 
dezasseis diferentes tipos de personalidade  melhor a(o) descreve. O seu tipo de personalidade representa 
as suas preferências em quatro categorias diferentes, cada uma composta por dois pólos opostos. Quatro 
categorias descrevem as áreas principais que se combinam para formar a base da personalidade de uma 
pessoa, conforme segue:

· O foco da sua atenção – Extraversão (E) ou Introversão (I)
· A sua maneira de processar informações – Sensação (S) ou Intuição (N)
· A sua maneira de tomar decisões – Pensamento (T) ou Sentimento (F)
· Como lida com o mundo exterior – Juízo (J) ou Percepção (P)

O seu Tipo MBTI é indicado por quatro letras que representam as suas preferências. Com base nas suas 
respostas ao teste, o seu Tipo MBTI é ENFP, também descrito como Intuição extravertida com 
sentimento. Os seus resultados encontram-se abaixo em destaque.

Tipo indicado:  ENFP

Extraversão
As pessoas que preferem Extraversão tendem a se 
focar no mundo exterior das pessoas e coisas.

O foco
da sua

atenção E
Introversão
As pessoas que preferem Intraversão tendem a se focar 
no mundo interior das ideias e impressões.I

Sensação
As pessoas que preferem Sensação tendem a 
assimilar as informações através dos cinco 
sentidos e estão concentradas no aqui e agora.

A sua maneira
de processar
informações S

Intuição
As pessoas que preferem Intuição tendem a processar 
as informações através de padrões e da perspectiva 
geral das coisas e, concentram-se nas possibilidades 
futuras.

N

Pensamento
As pessoas que preferem Pensamento tendem a  
tomar decisões ões baseadas principalmente na 
lógica e na análise objectiva de causa e efeito.

A maneira
como toma

decisões
T

Sentimento
As pessoas que preferem Sentimento tendem a tomar 
decisões com base principalmente em valores e na 
avaliação subjectiva das preocupações centradas nas 
pessoas.

F

Juízo
Pessoas que preferem Juízo tendem a gostar de 
uma visão planeada e organizada da vida e ter as 
coisas estabelecidas.

Como lida
com o mundo

exterior J
Percepção
As pessoas que preferem Percepção tendem a agir de 
forma flexível e espontânea na vida e preferem deixar as 
suas opções em aberto.P

As suas respostas ao teste MBTI não indicam apenas as suas preferências; também indicam a clareza das 
suas preferências—isto é, a clareza que exprime nas suas preferências por um tipo de comportamento em 
comparação com o seu oposto. Isto é conhecido como Índice de Clareza de Preferências ou ICP. O gráfico 
de barras na próxima página mostra os seus resultados no ICP. Note que a barra mais comprida indica 
que tem certeza da preferência, enquanto a barra mais curta indica que não está tão segura(o) quanto à 
preferência.
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Clareza das preferências relatadas: ENFP

Extraversão E

Sensação S

Pensamento T

Juízo J

I Introversão

N Intuição

F Sentimento

P Percepção

Muito clara Clara Moderada
Pouco
clara

Pouco
clara Moderada Clara Muito clara

70            60           50            40            30            20            10             0              10            20            30           40            50            60            70

15

3

19

15

Resultados do ICP Extraversão 15     Intuição 3     Sentimento 19     Percepção 15

Um profissional certificado poderá fornecer-lhe mais informações sobre os seus resultados de perfil bem 
como informações mais aprofundadas sobre o seu gráfico abaixo. Esta descrição do tipo de personalidade 
parece-se consigo? Muitas pessoas acham que os resultados obtidos no MBTI as descrevem muito bem. 
Para outras, mudar uma letra ou duas pode ajudá-las a descobrir um Tipo de MBTI que seja mais 
condizente com a sua personalidade. Se achar que as características não reflectem bem a sua personalidade, 
fale com a pessoa que lhe administrou o teste MBTI para a(o) ajudar a encontrar um Tipo mais ajustável.

Descrição do tipo: ENFP

ISTJ ISFJ INFJ INTJ

ISTP ISFP INFP INTP

ESTP ESFP ENFP ENTP

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

· Curioso, criativo e imaginativo

· Enérgico, entusiasta e espontâneo

· Observador perspicaz das pessoas e do mundo à sua volta

· Recebe de bom grado afirmação dos outros; expressa sem 
dificuldade apreciação e oferece apoio aos outros

· Valoriza harmonia e boa vontade

· Toma decisões com base em valores pessoais e na empatia pelos 
outros

· Geralmente é visto pelos outros como agradável, perceptivo, 
persuasivo e versátil

Cada Tipo ou combinação de preferências tende a ser caracterizado pelos seus próprios interesses, e dons 
característicos. Sejam quais forem as suas preferências, poderá adoptar alguns comportamentos que são 
característicos de preferências contrastantes. Para uma análise mais pormenorizada dos dezasseis Tipos e 
aplicações, tais como opção de carreira, relacionamentos e solução de problemas, consulte o livro 
Introdução ao Tipo® de Isabel Briggs Meyers (1998) ou Gifts Differing de Isabel Briggs e Peter B. Myers 
(1995). Essas publicações e muitas outras que a(o) podem ajudar a entender o seu Tipo de personalidade 
estão disponíveis na CPP, Inc.

CPP, INC.

800-624-1765

www.cpp.com
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